
 

 

LINES OR CLICKS? EXPLORATORY STUDY OF THE ADOPTION OF BANKING 

CYBERSPACE FOR BRAZILIAN SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

 

Jessica Brandão dos Santos (Faculdade Adventista da Bahia, Bahia, Brasil) - 

jbrandaoadm2011@gmail.com 

Fabio Vinicius de Macedo Bergamo (Faculdade Adventista da Bahia, Bahia, Brasil / 

Universidade Federal da Bahia, Bahia, Brasil) – bergamomkt@gmail.com 

 

Colaboração 

Ernani Marques dos Santos (Universidade Federal da Bahia, Bahia, Brasil) - 

emarques@ufba.br 

 

Abstract 

The banking industry in Brazil has been investing heavily in the cyberspace-based 

technologies and strengthened this place as channel of interaction and service. However, there 

are still questions about how various segments are adopting the banking cyberspace tools. The 

objective of this paper is understanding the process of banking cyberspace adoption, for small 

and medium Brazilian companies. Therefore, was used as a theoretical framework, the model 

of internet banking adoption of Hernandez & Mazzon (2008), which is based on TAM - 

Technology Acceptance Model. The results indicate a discrepancy with the findings in the 

reference model, indicating several variables that showed no influence on the intention of 

adoption and use of internet banking. The results also showed a low use of banking 

cyberspace by the managers of small and medium enterprises, as well as a low intention of 

adoption and use of it. This scenario denotes a number of managerial and academic 

implications within this industry. 
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FILAS OU CLIQUES? ESTUDO EXPLORATÓRIO DA ADOÇÃO DO 

CIBERESPAÇO BANCÁRIO POR PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS  

 

Resumo 

O setor bancário, no Brasil, vem investindo fortemente em tecnologias baseadas no 

ciberespaço, fomentando o fortalecimento do mesmo como canal de interação e prestação de 

serviços. Contudo, ainda há dúvidas sobre como os diversos públicos estão adotando as 

ferramentas do ciberespaço bancário. O objetivo deste trabalho é entender como se processa a 

adoção do ciberespaço bancário por pequenas e médias empresas brasileiras. Para tanto, 

utilizou-se como referencial teórico, o modelo de adoção de internet banking de Hernandez & 

Mazzon (2008), que é baseado no TAM – Technology Acceptance Model. Os resultados 

indicam uma discrepância quanto ao encontrado no modelo de referência, indicando diversas 

variáveis que não demonstraram influência na intenção de adoção e uso do internet banking. 

Os resultados também mostraram uma baixa utilização do ciberespaço bancário pelo público 

de empresários e gestores financeiros de pequenas e médias empresas, bem como uma baixa 

intenção de adoção e uso do mesmo. Tal cenário denota uma série de implicações gerenciais e 

acadêmicas dentro deste setor de atividade. 

 

Palavras-Chave: Ciberespaço, Bancos, Internet, Adoção de Tecnologia 
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Introdução 

O setor bancário, no Brasil, vem sendo o setor econômico que mais investe em 

tecnologias relacionadas à interação com o cliente. Sem dúvidas, entre estas, se destaca a 

utilização da internet para tal interação. Tais decisões vêm sendo embasadas numa perspectiva 

de cibercultura, ou seja, da utilização cada vez maior das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) na vida cotidiana dos indivíduos, criando uma cultura baseada no 

ciberespaço. A internet se destaca nesta perspectiva, sendo o principal motor da cibercultura 

(Lemos, 2010).  

O Brasil é um dos países com maior número relativo de usuários de internet, com quase 

metade da população tendo acesso à rede, sendo também um dos países com maior número de 

tempo de utilização, com uma média de 3 horas e 39 minutos online/dia (Brasil, 2014). Em 

termos bancários, a utilização da internet vem caindo no agrado do público. Segundo a 

Febraban (2013), 41% das transações bancárias são feitas pela internet, o que a coloca como 

canal mais utilizado pelos clientes dos bancos para a realização das suas transações.  

Neste cenário, o ciberespaço bancário, ou internet banking, se coloca como de extrema 

importância para as decisões da área de tecnologia das organizações bancárias. Parcelas cada 

vez maiores do budget de investimento em TI em organizações bancárias têm sido destinadas 

ao incremento das atividades destas organizações na internet, o que indica uma soma grande 

de recursos, haja vista que o setor bancário é o segundo em participação no PIB brasileiro. 

Com isto, o Brasil se tornou um dos principais participantes na indústria mundial da 

tecnologia bancária (Febraban, 2013). 

No entanto, estudos mostram que o ciberespaço bancário ainda oferece ampla 

capacidade de crescimento no país. Um dos desafios do setor é a penetração da internet nos 

rincões interioranos brasileiros, principalmente em regiões menos favorecidas 

economicamente, como o Norte e Nordeste. Nestes locais, a agência física ainda impera como 

principal canal de utilização do serviço bancário, inclusive no meio de clientes pessoa 

jurídica, que, segundo a Febraban (2013) é o segmento que mais movimenta recursos 

financeiros. Este cenário vai de encontro à decisão estratégica de fomentação do uso do 

ciberespaço para tal serviço que, acima de tudo, é um veio de redução de custos operacionais 

para os bancos (Febraban, 2013).  

Surge, então, o questionamento sobre como se processa a adoção do ciberespaço 

bancário pelos clientes bancários do interior brasileiro. O presente trabalho objetiva responder 

tal questionamento, identificando que fatores levam o usuário a adotar o ciberespaço bancário. 

O objeto de pesquisa foram pequenos e médios empresários interioranos. Para tanto, discorre-

se sobre o ciberespaço bancário, sobre o cenário brasileiro do uso deste ambiente e de modelo 

de adoção e uso de internet banking. 

 

1. O Ciberespaço Bancário 

A internet mudou a forma como o setor bancário faz seus negócios, sendo este o que 

mais se destaca na utilização da mesma (McChesney, 1997; DiMaggio et al., 2001). 

Premissas básicas da cibercultura, como a ubiquidade, a interatividade, a rapidez de resposta, 

entre outras, tiveram um forte impacto no modus operandi bancário (McChesney, 1997, 

Kisner, 2011). Entre os processos mais afetados, encontra-se o contato primário com o cliente 

e o relacionamento com o mesmo (Grönroos, 2009). 

Baseado em tais premissas, o advento e desenvolvimento do home banking na última 

década do século passado, em formato eletrônico. Este acabou por criar todo um novo 

território para as organizações bancárias, o ciberespaço bancário, definido por Bergamo et al. 

(2014: 5) como “aquele onde, através de interfaces digitais, a relação do banco com seu 

público consumidor é virtual”. Hoje, o ciberespaço bancário é composto pelo Internet 

Banking, localizado nos portais bancários na internet, acessado via computadores; e o Mobile 
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Banking, ligados à aplicativos bancários que promovem a movimentação a partir de 

smartphones e tablets (Febraban, 2013; Bergamo et al., 2014). 

O aumento do acesso à internet e, consequentemente, o desenvolvimento da 

cibercultura, fez com que os serviços ligados ao ciberespaço bancário se tornassem cruciais 

para a sobrevivência em longo prazo dos bancos e atingimento de objetivos estratégicos dos 

mesmos (Tan; Teo, 2000). Relatórios como o da Febraban (2013: 47) indicam que, numa 

perspectiva global, o crescimento do investimento na área de tecnologias de internet é 

imperativo pois eles “são atualmente os canais mais importantes para realização de transações 

bancárias”. Para Bergamo et al. (2014), o ciberespaço bancário não é mais uma fronteira a ser 

explorada ou uma tendência, mas algo que faz parte do cotidiano de muitos usuários do setor 

bancário. 

A Febraban (2013) indica novas fronteiras do desenvolvimento das transações bancárias 

no ciberespaço: 

- Convergência entre os diferentes tipos de mídia (computadores, smartphones, tablets, 

mídias sociais, smart TVs, entre outros); 

- Aumento de opções de transações; 

- Aumento na digitalização de pagamentos; 

- Aplicativos de transações financeiras não-ligados à instituições financeiras; 

- Novos ambientes de transações. 

 

Tais pontos mostram que há ainda muito espaço para crescimento de utilização do 

ciberespaço pelos usuários dos serviços bancários. Bergamo et al. (2014) indicam que, apesar 

da importância desta ferramenta e do seu uso que cresce de forma exponencial, há muita 

possibilidade de crescimento. A modalidade internet banking, mais utilizada pelos usuários, 

tem pouco mais de um terço de utilização nas contas correntes brasileiras. O mobile banking é 

ainda mais crítico: apenas 6% das contas utilizam as ferramentas móveis para transações 

bancárias (Bergamo et al., 2014).  

Portanto, ainda há um espaço extremamente grande para que haja mais utilização do 

ciberespaço bancário. O desafio dos gestores é entender como se processa a adoção deste por 

meio dos não-usuários, tema principal de discussão deste trabalho.  

 

2. Adoção de ferramentas do Ciberespaço Bancário 

Como um setor de uso intensivo de tecnologia, é preponderante para o setor bancário 

que as informações cheguem de forma consistente também ao seu usuário. Os bancos 

encontraram no ciberespaço o ambiente apropriado para a entrega destas informações, 

juntamente com as possibilidades de transações vistas na seção anterior. Mas, como também 

foi visto, ainda há grandes números de usuários que não utilizam nenhuma ferramenta ligada 

ao ciberespaço bancário. 

A adoção do internet banking por usuários tem sido estudada desde meados da década 

de 1990. Assim como diversos tipos de tecnologias voltadas ao uso do consumidor final, os 

estudos de adoção de internet banking, como o de Tan e Teo (2000), utilizam-se de modelos 

de adoção de tecnologia já consagrados. No caso deste, o modelo utilizado é o TAM 

(Technology Acceptance Model), de Taylor e Todd (1995). 

O modelo proposto por Tan e Teo (2000) indica as seguintes variáveis, baseadas no 

modelo TAM, que predizem a intenção de uso de internet banking por parte dos usuários: 

- Atitude: Definida como o sentimento (vontade) que o usuário tem em usar ou não a 

tecnologia; 

- Normas Subjetivas: Indicam que há uma percepção de que mais pessoas importantes 

para o usuário usam a tecnologia e que este deveria também utilizar; 
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- Controle Comportamental Percebido: Refere-se aos fatores que podem impedir a 

performance do comportamento de utilização da tecnologia. 

 

Baseado nestes dois estudos, os brasileiros Hernandez e Mazzon (2008) decidiram 

adaptar o modelo à realidade brasileira. Os autores indicam que a adoção das novas 

tecnologias como a Internet Banking pode ser investigada, tanto a partir da perspectiva 

daqueles que já adotaram a inovação tecnológica quanto da perspectiva daqueles que ainda 

não a adotaram. Para tanto, proporam o Modelo Teórico para Adoção de Internet Banking 

entre Não-Usuários. 

No seu estudo, Hernandez e Mazzon (2008) inseriram mais variáveis e subvariáveis no 

modelo original, ampliando-o. A figura 1 mostra o modelo cunhado pelos autores: 

 

 

 
 

Figura 1: Modelo de Adoção de Internet Banking 

Fonte: Hernandez e Mazzon (2008) 

 

O modelo teórico proposto por Hernandez e Mazzon (2008) é composto pelas seguintes 

variáveis e sub-variáveis: 

 Características da Inovação: desenvolvimento da variável “Atitudes”, do modelo 

TAM. Para Costa Filho (2002: 12) “a noção de que quando a idéia é percebida 

como nova pelo individuo, então se trata de uma inovação”. Para ele uma inovação 

faz parte da vida constante das pessoas e que rapidamente lhes ofereça vantagens. 

Seus construtos são: 

o Vantagem Relativa: pode ser definida como o grau em que uma inovação 

é percebida como superior às alternativas existentes. Ou seja, de forma 

positiva ser melhor que o produto pelo qual será substituído. A vantagem 

relativa se divide em sub-construtos sendo eles: 
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 Conveniência: aquilo que atenda ao gosto, necessidade e ao bem 

estar de seu usuário, proporcionando uma simples rotina, 

economia e aproveitamento de tempo. 

 Economia: proporcionar controle relacionado à obtenção na 

utilização dos recursos essenciais ao bem estar. 

 Segurança e privacidade: impede utilização de terceiros, de uso 

particular com um conjunto de medidas de segurança na 

qualidade ou condição de quem esta livre de perigos e incertezas. 

 Controle: destinado a comandar e controlar suas contas, apto a 

monitorar os serviços. 

o Visibilidade: refere-se ao grau em que se possa observar imaginar ou 

descrever os benefícios e atributos de uma inovação, ser  percebido e 

perceptível. 

o Demonstrabilidade de Resultados: Se há possibilidade do usuário 

perceber que tem resultados melhores utilizando a inovação. 

o Compatibilidade com o estilo de vida: continuar a oferecer o que os 

consumidores consideram como vantagem referente ao produto anterior. 

Consistência entre a inovação e os valores, necessidades e experiências 

dos usuários. 

o Facilidade de Uso: refere-se ao grau em que uma inovação é percebida 

como difícil de ser compreendida ou utilizada pelos seus usuários. 

o Testagem: estar disponível para uso gratuito ou incentivado, para que o 

consumidor possa avaliar o produto em que uma inovação possa ser 

experimentada antes da sua adoção efetiva. 

o Imagem: Se a imagem e comunicação da inovação é positiva. 

 Normas Subjetivas: Conforme visto anteriormente, refletem as percepções dos 

consumidores referentes aos padrões e intenções de uso no circulo de 

influencias. Sendo uma relação positiva entre as normas subjetivas e as 

intenções na obtenção de informações por parte do fornecedor. 

 Controle Comportamental Percebido: Também visto anteriormente, demonstra o 

Comportamento influenciado pelo desejo de agir.  Adotam a tecnologia, e poder 

determinar os fatores do comportamento em si e não apenas a intenção do 

comportamento. Se divide nas seguintes subvariáveis: 

o Auto-Eficácia: atribuir algo de si mesmo (atitudes), percepção de valor 

sobre as características da inovação têm como foco nas suas crenças e 

nas dos indivíduos. 

o Suporte Tecnológico: esta relacionada à auto - eficácia quanto mais 

habilidade percebida, maior será a utilização da tecnologia assim um 

complementa o outro. 

o Suporte Governamental: limitações de recursos externos ou condições 

facilitadoras. Isso gera a percepção da existência nas condições 

facilitadoras dos recursos e maior intenção na adaptação e utilização dos 

serviços de inovação. 

 Características Governamentais: Variável nova inserida no modelo pelos 

autores. Identificada como a variável que possibilita o acesso do indivíduo à 

tecnologia aumentando a probabilidade de que eles venham a adotar. 

o Posse de Computador: se o usuário tem acesso ao computador para 

posterior acesso à internet 

o Usuário de Internet: se o usuário já tem acesso a internet de forma fácil.  
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o Escolaridade: estudos mostram que quanto maior a escolaridade, maior a 

facilidade de uso à novas tecnologias. 

o Idade: estudos mostram que gerações mais novas utilizam de forma mais 

completa e mais regularmente as novas tecnologias. 

o Gênero: homens tem a tendência de utilizar mais inovações do que as 

mulheres. 

o Renda: maiores patamares de renda indicam acesso mais rápido à 

inovações tecnológicas. 

 

O modelo foi aplicado a usuários de diversos bancos brasileiros, residentes numa grande 

capital brasileira, permitindo identificar este amplo conjunto de variáveis que, segundo os 

autores, influenciam a intenção de usar a Internet Banking. O modelo também foi adaptado à 

realidade da terceira idade, por Neto, Mesquita e Muylder (2013), obtendo resultados 

similares. O presente estudo também utilizou o Modelo Teórico Proposto para Adoção do 

Internet Banking Entre Não Usuários elaborado por Hernandez e Marzzon (2008) como base 

para o entendimento da Adoção e Uso do ciberespaço, junto ao público de clientes pessoa 

jurídica, em um contexto de cidade do interior. 

 

3. Metodologia 

Baseando-se nas motivações e nos aspectos da utilização das ferramentas banking e do 

uso para aprimoramento dos resultados, de acordo aos dados coletados demonstra que o tipo 

de pesquisa é exploratório que serve para compreender o funcionamento dos serviços, Desta 

forma, Oliveira (2001: 117) relata que, “existe uma facilidade em poder descrever a 

complexidade de determinada hipótese, onde a sua interação se adéqua a certas variáveis e 

pela forma em que se avaliam os processos dinâmicos na pesquisa”. A pesquisa tem 

abordagem quantitativa, onde objetiva gerar conhecimentos para aplicação pratica na solução 

de problemas específicos que envolvem verdades e interesses locais como em uma pesquisa 

aplicada.  São baseados no significado do contexto dos entrevistados e da analise em questão, 

que tem como base o estudo referente à motivação na adoção e uso do espaço banking que 

busca entender porque é baixa a procura pelos serviços entre pequenos e médios empresários 

em cidades do interior. 

A coleta foi feita em uma cidade do interior baiano, mais precisamente na região do 

Recôncavo, com uma amostra aleatória simples de 140 pequenos e médios empresários ou 

representantes financeiros de empresas regulamentadas e consolidadas que possuíam conta 

corrente em instituição bancária. Não houve restrições quanto ao uso ou não dos serviços de 

internet banking para construção da amostra. Foi realizado um pré-teste com 20 respondentes, 

que auxiliou no melhoramento da formatação do questionário e na aplicação do mesmo. 

Foi realizado um survey durante os meses de agosto e setembro de 2014. O questionário 

foi montado em adaptação ao modelo teórico proposto por Hernandez e Mazzon (2008), com 

questões dispostas em escala likert para medir as atitudes dos respondentes ante as variáveis 

propostas. A análise da relação das variáveis por meio de Regressão Múltipla que, segundo 

Malhotra (2012: 426), “é um procedimento poderoso e flexível para a análise de relações 

associativas entre uma variável dependente métrica e uma ou mais varáveis independentes”, 

determinando a estrutura e a forma da relação e os valores da variável dependente. Os dados 

foram analisados com auxílio do software SPSS (Statistical Package for Social Science), 

versão 21.  

 

 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 
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4.1. Caracterização da Amostra 

 

Os respondentes foram empresários ou funcionários da área financeira, responsáveis 

pelos serviços bancários em pequenas e médias empresas de uma cidade localizada no 

Recôncavo Baiano, Bahia, Brasil. Quanto ao gênero, 80% dos respondentes eram do sexo 

masculino. A média de idade dos respondentes foi de 26,53 anos, com um range de 39 anos, 

sendo o respondente mais novo com 16 anos, e o mais velho com 55 anos. Ainda com relação 

à idade, a maioria dos respondentes estava entre os 20 e 30 anos (55%). 

Todos os respondentes disseram possuir computador (desktop ou notebook) e serem 

usuários de internet, ou seja, acessaram a internet para alguma razão nos últimos três meses 

(CGI, 2014).  

Quanto à renda, 86,7% dos respondentes indicaram que sua renda mensal era de até R$ 

2.600. A escolaridade dos respondentes é baixa, com apenas 55% dos respondentes indicando 

ter vínculo com o ensino superior (cursando ou concluído). 

De acordo com o modelo de Hernandez & Mazzon (2008), os itens visualizados 

indicam positividade na influência da adoção e uso do ciberespaço bancário, através do 

internet banking. Com exceção da escolaridade, os respondentes indicaram respostas positivas 

quanto aos itens mencionados no modelo.  

As sub-variáveis aqui apresentadas estão em consonância com a variável 

“Características Individuais”, do modelo de Hernandez & Mazzon (2008). Por serem 

variáveis de característica nominal, não serão contempladas posteriormente na análise de 

Regressão Linear Múltipla. Para análise, elas serão indicadas apenas como relação positiva 

com o objeto de pesquisa, que é o caso das sub-variáveis ‘Posse de Computador’, ‘Usuário de 

Internet’, ‘Idade’ e ‘Homem’ (gênero); e negativas, que foram os casos de ‘Escolaridade’ e 

‘Renda Individual’.  

 

 

4.2. Utilização de Internet Banking 

 

Por mais que todos os respondentes tenham indicado que são usuários de internet, a 

frequência de uso é bem díspar. Metade dos usuários não utiliza o internet banking de forma 

regular. Dos que utilizam, apenas 3,33% utilizam todos os dias e 5% utiliza uma vez por 

semana, sendo estes o de uso mais regular.  

Quanto à preferência de utilização do serviço bancário, 83,3% ainda preferem utilizar os 

serviços bancários na agência física, contra apenas 16,7% no ciberespaço. A figura 1 mostra 

as operações mais utilizadas no internet banking pelos respondentes, em se tratando de 

serviços para pessoas jurídicas, dentro das opções ‘Pagamento de Contas’, ‘Transferência’, 

‘Verificação de Saldo’, ‘Verificação de Extrato’ e ‘Outros Pagamentos’. Esta última 

contempla os pagamentos relacionados à impostos, taxas e contribuições de qualquer gênero e 

depósitos de folha de pagamento das empresas.  
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Figura 1. Preferência de uso do internet banking pelos pequenos e médios empresários/ representantes 

financeiros de pequenas e médias empresas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O gráfico demonstra que a principal preferência do público-alvo da pesquisa, em se 

tratando de utilização do internet banking, é voltada à típicas operações financeiras de pessoas 

jurídicas, como pagamento de impostos e salários, com metade das operações utilizadas. Logo 

em seguida se destacam a verificação de saldo, com 26,67% e pagamento de contas diversas e 

verificação de extratos, com 8,33% cada. 

 

 

4.3. Análise das Variáveis do Modelo 

 

Antes de analisar as variáveis segundo o modelo de Hernandez e Mazzon (2008), faz-se 

necessária a verificação da confiabilidade das escalas utilizadas na pesquisa. O teste escolhido 

foi o coeficiente Alfa de Cronbach, que mede a consistência interna das mesmas. O índice das 

19 escalas foi de 0,804, que indica que estas tem consistência e, por isso, tem alto índice de 

confiabilidade, pois é maior que 0,6 (Malhotra, 2012).  

 

O primeiro item a ser avaliado no modelo é a variável “Características da Inovação”. 

Segundo o referencial teórico, este item tem influência positiva das sub-variáveis ‘Vantagem 

Relativa’ (dividida em ‘Conveniência’, ‘Economia’, ‘Segurança e Privacidade’ e ‘Controle’), 

‘Visibilidade’, ‘Demonstrabilidade de Resultados’, ‘Compatibilidade com Estilo de Vida’, 

‘Facildade de Usar’, ‘Testagem’ e ‘Imagem’. O resumo desta variável pode ser visto no 

quadro 1. 

 
R R² Erro-Padrão 

,519 ,269 ,915 
Quadro 1. Resumo da Regressão da Variável “Características de Inovação” 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI

3272



 

 

O escore R², relativamente baixo, indica que há sub-variáveis que não estão 

contribuindo para o entendimento da variável “Características de Inovação”. Outro indicador, 

a ANOVA, também indicou isto, ao apresentar uma quantidade de resíduos (102,042) muito 

maior que a regressão (32,141), com F=1,808 e sig=0,084. Ao analisar os itens e as escalas, 

há alguns itens que apresentaram alta significância e escores negativos, a saber: 

- Conveniência – β= -0,620 / sig=0,671 

- Segurança – β= -0,066 / sig=0,670 

- Controle – β= -0,335 / sig=0,022 

- Testagem – β= -0,114 / sig=0,445 

 

Ao retirar do modelo de regressão tais sub-variáveis, há praticamente um escore R² 

igual ao anterior (0,250), o que indica que estas não tem tamanha importância para explicar a 

variável maior. O presente estudo utilizará este escore. 

 

A segunda variável do modelo é “Normas Subjetivas”. Utilizou-se sub-variáveis ligadas 

à relação do indivíduo com outros indivíduos, como sendo base para a sua adoção/uso de 

internet banking. O quadro 2 mostra o resumo do modelo de regressão desta variável. 

 
R R² Erro-Padrão 

,224 ,050 ,976 
Quadro 2. Resumo da Regressão da Variável “Normas Subjetivas” 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O resultado da regressão, bem como a ANOVA que mostra uma grande quantidade de 

resíduos (123,371, contra 18,812 da regressão), não indica uma influência muito forte deste 

item na intenção de uso do internet banking por representantes de pessoas jurídicas de 

pequeno e médio porte.  

A maioria dos escores de correlação foram negativos, com exceção da escala indicadora 

do conhecimento do que os terceiros mais utilizam no internet banking: 

- Influência de terceiros na utilização – β= -0,058 / sig.=0,712  

- Comum ver pessoas utilizando – β= -0,239 / sig.=0,163 

- Transações usadas por terceiros – β=0,222 / sig.=0,018 

 

A variável “Controle Comportamental Percebido”, contou com as sub-variáveis ‘Auto-

Eficácia’, ‘Suporte Tecnológico dado pelo Banco’ e ‘Suporte Governamental’. O resultado da 

regressão está no quadro 3. 

 
R R² Erro-Padrão 

,676 ,456 ,872 
Quadro 3. Resumo da Regressão da Variável “Controle Comportamental Percebido” 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Dentre as escalas, merece destaque a questão da ‘Auto-Eficácia’. Esta foi a única escala 

desta variável que teve um escore negativo, com alta significância (β= -0,259 / sig.=0,082). 

As outras escalas, indicativas do suporte tecnológico do banco e do governo, tiveram escore 

significante. 

A figura 2 mostra os resultados das regressões que formaram os escores das variáveis 

do modelo. 
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Figura 2: Regressão Múltipla das Variáveis do Modelo 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

 

A próxima Análise de Regressão Múltipla fez a agregação dos dados anteriores para 

verificar a influência na possível propensão ao uso do ciberespaço bancário, via internet 

banking, pelos pequenos e médios empresários respondentes. 

O quadro 4 mostra o resumo do modelo, indicando que quase 40% da Intenção de Uso 

do internet banking pode ser explicado pelas variáveis alocadas no modelo: 

 
R R² Erro-Padrão 

,627 ,394 ,921 
Quadro 4. Resumo do Modelo da Regressão  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O quadro 5, abaixo, indica a ANOVA do modelo: 

 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados df F Sig. 

 Regressão 26,700 3 13,420 ,023 
Resíduos 111,483 136   

Total 138,183 139   

Quadro 5. ANOVA do Modelo da Regressão  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A figura 3 indica o modelo de Regressão Linear Múltipla resultante desta pesquisa: 
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Figura 3: Resultados do Modelo de Adoção 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

 

Este trabalho respeitou o procedimento estatístico de averiguação do conjunto de 

pressupostos requeridos para a análise de regressão múltipla, a saber: normalidade dos 

resíduos, homoscedasticidade, ausência de autocorrelação serial nos resíduos e 

multicolinearidade entre as variáveis independentes. Através da análise dos pressupostos do 

modelo de regressão múltipla, observou-se que nenhum deles foi violado. Além disso, os 

testes de multicolinearidade deram satisfatórios. 

Enfim, o presente trabalho indica uma baixa propensão/intenção de adoção/uso do 

ciberespaço bancário, na modalidade internet banking. Esta afirmação pode ser realizada ao 

analisarmos o baixo escore anotado na Análise de Regressão Linear Múltipla (R² = 0,394) e, 

consequentemente, a baixa explicação desta intenção a partir do modelo proposto por 

Hernandez & Mazzon (2008), para este cenário. 

A seguir, apresentar-se-ão as conclusões deste estudo.  

 

5. Considerações Finais 

O presente estudo teve como objetivo como se processa a adoção do ciberespaço 

bancário pelos clientes bancários do interior brasileiro. Para tanto, utilizou-se uma 

metodologia quantitativa, mais particularmente a técnica de Regressão Linear Múltipla, para 

analisar o processo de adoção pelo modelo de Hernandez e Mazzon (2008). 

Os resultados indicam que alguns dos pontos levantados pelos autores não se 

concretizaram no cenário de pessoas jurídicas interioranas. As variáveis tiveram itens que não 

foram confirmados na pesquisa. Na variável “Características de Inovação”, Conveniência não 

parece ser tão importante para os pesquisados, o que pode indicar que, com as novas 

tecnologias que primam por uma maior ubiquidade, este item não tem mais relevância como 

decisor para uso do ciberespaço bancário. Vale ressaltar que no interior, a proximidade física 

da agência bancária, bem como um relacionamento estreito com o gerente, pode fazer com 

que o empresário ou responsável financeiro se sinta mais aprazível com a ida presencial ao 

banco. 

Segurança também não teve um resultado satisfatório como indicador importante de 

adoção nesta pesquisa, discordando de inúmeros estudos em adoção de internet banking no 

mundo, como os de Liao & Cheung (2002); Rotchanakitumnuai & Speece (2003) e Grabner-

β = 0,261 

β = 0,190 

β = 0,123 
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Kräuter & Faullant (2008), além do próprio trabalho de Hernandez & Mazzon (2008) no 

Brasil. Faltam estudos que possam indicar o porque deste resultado. 

Controle e Testagem foram outras sub-variáveis que não foram relevantes para os 

respondentes. Estes dois itens estão intrinsecamente ligados com a facilidade do uso do 

sistema. Pode ser que estes respondentes não se sintam a vontade com o ciberespaço, ou 

tenham dificuldades em entendê-lo.  

Dentro da variável “Normas Subjetivas”, surpreendeu os escores da regressão desta 

variável darem praticamente todos negativos, e muitos deles com índices de significância 

altos. Estes resultados parecem dizer que a influência social, principalmente no que tange a 

terceiros utilizando e demonstrando resultados na utilização do ciberespaço bancário, não 

parece ser um ponto atrativo para que um gestor de pequena e média empresa do interior 

utilize-se desta ferramenta.  

Já na variável “Controle Comportamental Percebido”, quando se fala de suporte 

tecnológico, há uma tendência positiva de aceitação. Já na auto-eficácia, tida por Hernandez 

& Mazzon (2008) como uma característica intrínseca ao indivíduo de ter uma atitude positiva 

ante à inovação, não houve concordância. Tal ponto parece mostrar que ainda há uma vontade 

destes gestores de se utilizar dos serviços bancários de forma física, na agência e com a 

presença de funcionários e colaboradores. De fato, parece haver concordância de que os 

bancos fazem sua parte em dar suporte à utilização do ciberespaço bancário, mas não há muita 

atitude para usufruir dos serviços do mesmo. 

A variável não lida na regressão, entretanto, indica que a baixa intenção de adoção e uso 

de internet banking ante o público de gestores e representantes financeiros de pequenas 

empresas interioranas não sofreu influência daquilo que Hernandez e Mazzon (2008) 

colocaram como sendo positivamente controlado por sub-variáveis nominais. Ter posse de 

computador, ser usuário de internet, ser jovem e ser do gênero masculino foram positivamente 

contemplados pela maioria dos respondentes, o que mostra não ter a influência que foi 

imaginada pelos autores. Já os itens concernentes à escolaridade e renda (que ao todo é 

relativamente baixa nos respondentes), podem indicar uma tendência de não utilização do 

ciberespaço bancário. 

Estes resultados mostram um retrato do uso do ciberespaço bancário por pequenas e 

médias empresas do interior do país. Assim, se atinge o objetivo proposto para esta pesquisa. 

Contudo, implicações acadêmicas e gerenciais podem ser inferidas a partir dos resultados 

apresentados. Como implicações acadêmicas, a principal contribuição deste estudo é no 

amadurecimento de um melhor entendimento do ciberespaço bancário. Também deve ser 

mencionado que o modelo de adoção de internet banking de Hernandez e Mazzon (2008), 

referencial teórico deste estudo, parece não contemplar certos tipos de usuário. O público 

deste estudo, pelo resultado apresentado na análise dos dados da pesquisa, mostra que talvez 

haja uma necessidade de se estudar de forma isolada seu processo de adoção. Diversas 

variáveis precisam ser melhor entendidas, ou até repensadas em se tratando de pequenas e 

médias empresas. 

Dentre as implicações gerenciais, destaca-se o fato que há um papel importante dos 

bancos e das agências locais em facilitar o acesso ao ciberespaço bancário e auxiliar aos seus 

correntistas pessoa jurídica a entender o funcionamento e suas possibilidades. Campanhas 

podem ser realizados com o intuito de promover o ciberespaço bancário como uma 

possibilidade de Vantagem Relativa, que obteve um índice baixo de influência para o usuário 

nesta pesquisa. Ainda há muito espaço para crescimento do uso cotidiano do internet banking, 

pois a pesquisa mostrou que estes usuários só o acessam para realizar pagamentos. Fomentar a 

utilização mais intensa do mesmo, para coisas menores como verificações de saldo e extrato, 

além de transferências, poderá fazer com que o usuário se sinta mais a vontade para 

incrementar o uso com outras possibilidades. 
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O presente estudo teve algumas limitações. A pesquisa realizada em apenas um 

contexto, o do Recôncavo Baiano, pode indicar uma restrição no entendimento total deste 

fenômeno. Outra limitação foi o curto período de aplicação, que pode ter, de alguma forma 

não-identificada, influenciado os resultados da pesquisa. 

Como sugestões para estudos futuros, apresenta-se a necessidade de se fazer um corte 

longitudinal na pesquisa, o que pode indicar resultados mais completos. Realizar a pesquisa 

com o mesmo tipo de público, porém em outras realidades sociais e geográficas, também se 

apresenta como uma possibilidade plausível. Para uma contribuição maior no âmbito 

acadêmico, sugere-se buscar novos modelos teóricos de adoção de tecnologia para verificar 

outras variáveis influenciadoras para uma futura intenção de uso do ciberespaço bancário para 

o público pesquisado.  
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